


 جس طرح دنیا اضداد کا مجموعہ ےہ ا�سی طرح دنیا نظائر ،امثال اور
کــے مشــابہ ےہ تــو کوئــی  اشــباہ کا بھــی مجموعــہ ےہ ، کوئــی شــے ایــک شــے 
 دوسری چیز �ے مشابہت رکھتی ےہ ،کبھی ایک واقعہ ک�سی ایک سانحہ
 ـکـی نظیرہوتــی ےہ ، تــو کوئــی حادثــہ ک�ســی دوســرے نازلــہ �ــے مماثلــت
الــے نــے و کــے لئــے اســتعمال ہو  رکھتــا ےہ ، یہــی وجــہ ےہ کــہ اســتدالل 
کے شمار کےیگئے ہیں 1۔قیاسِ علت 2۔قیاسِ داللت 3۔  قیاس تین قسم 
نے تواپنی کتاب کو االشباہ  قیاسِ شبہ ۔ اور امام ابن نجیم رحمہ ہللا 
نــے تشــبہ کــو کــے نــام �ــے موســوم کیــا ےہ اور کبھــی توشــریعت   والنظائــر 
نــے  اتنــی زیــادہ  اہمیــت دی  ےہ کــہ ک�ســی باطــل قــوم �ــے تشــبہ اختیــار کر
الــے کــو انہــی میــں شــمار کیــا ےہ”مــن تشــبہ بقــوم فھومنھم“،اورنیکــو کار  و
الــے کــو نیکــوکاروں میــں شــمار کیــا ےہ نــے و  لوگــوں �ــے مشــابہت اختیارکر
الــے جادوگــروں ـکـی ہدایــت کــے مقابلــے میــں نکلــے و  ۔مو�ســٰی علیــہ الســام 
نــے مو�ســٰی علیــہ نــے یــہ بھــی بیــان کــی ےہ کــہ انہــوں   کــی ایــک وجــہ علمــاء 

ئــے تھــے۔  الســام کــی طــرح لبــاس اور کپــڑے پہــے ہو
 جــس طــرح مشــابہت تشــریعی امــور میــں ہوتــی ےہ اور تشــبہ کــی وجــہ �ــے
 حکــم مشــبہ بــہ )جــس �ــے مشــابہت کــی جائــے(     �ــے مشــبہ)جو مشــابہہ
 کــرے( کــی طــرف منتقــل ہوتــا ےہ ا�ســی طــرح کبھــی تکوینــی امــور میــں بھــی
 مشــابہت پائی جاتی ےہ اور یہ مشــابہت اس بات پر قرینہ اور فال ہوتا
 ےہ کہ ممکن ےہ یہ واقعہ بھی اپنی نظیر کی طرح ہو جائے ،ا�سی لئے کہا
کــے مقابلــے میــں مو�ســٰی ہوتــا  جاتــا ےہ لــکل فرعــون مو�ســٰی کــہ ہــر فرعــون 
 ےہ، یعنــی جــس طــرح کوئــی فرعــون کــی طــرح ظلــم وبربریــت اور انســانوں

کــے لئــے نکلتــا ےہ تــو ہللا تعالــٰی کــی یــہ ســنت ےہ کــہ وہ  کــو اپنــا غــام بنانــے 
 مو�ســٰی علیــہ الســام ـکـی طــرح  اولوالعــزم اور حــق گــو شــخص کــو ای�ــے
کــے مقابلــے میــں بھیجتــا ےہ ۔تکوینــی امــور میــں موجودیــہ تشــبیہ  شــخص 
 ک�سی مظلوم قوم کو بشارت دیتی ےہ) جس پر ک�سی ظالم کی طرف �ے
کے مطابق ہللا  کو ہِ ظلم ٹو ٹ پڑا ہو( کہ وہ مایوس نہ ہو،  سنت ربانی 
 تعالــٰی ان کــی مــدد کریــگا اور اگــر یــہ ہمــت نــہ ہاریــں  تــو ہللا تعالــٰی  ان میــں
کــے لئــے کــو ئــی مو�ســٰی ضــرور پیــدا فرمائــے گا ،یــہ تشــبہ اور  �ــے اس ظالــم 
 مشــابہت کی ایک مثال ےہ کہ ک�ســی ظالم کا ظلم جب عروج پر پہنچتا
 ےہ اور اس ـکـی حالــت فرعــون جی�ســی ہوجاتــی ےہ تــو ہللا تعالــٰی تکوینــی
کــے لئــے ک�ســی نــہ ک�ســی شــخص کــو نــے  کــے زورکــو توڑ  طــور پــر اس ظالــم 
کــے ســاتھ مشــابہت پرحکــم مرتــب ہــو  ضــرور بھیجتــا ےہ یہــاں پــر فرعــون 

ئــے گا
ٓ
، اکــہ مو�ســٰی ا

کــے کــے ســاتھی جالــوت   اور اس ـکـی ایــک اور مثــال یــہ ےہ کــہ طالــوت 
نــے ان کــی مــدد کــی ا�ســی طــرح  مقابلــے میــں صــرف 313 تھــے اور ہللا تعالــٰی 
کــے مقابلــے میــں 313تھــے اور کــے ســاتھی ابــو جہــل   بــدر میــں رســول ہللاملسو هيلع هللا ىلص 

پملسو هيلع هللا ىلص ـکـی بھرپــور نصــرت فرمائــی ۔
ٓ
نــے ا ہللا 

کے ایام( میں کے اوائل)شروع   ا�سی طرح بعثت نبی صلی ہللا علیہ وسلم 
نــے اس �ــے فــال نــکاال نــے روم کــو فتــح کیــا تھــا تــو مشــرکین   جــب فــارس 

گئــے ا�ســی طــرح 
ٓ
 کــہ جــس طــرح ہمــارے فار�ســی بھائــی رومیــوں پــر غالــب ا

گے یہ اس لئے کہ مشرکین مکہ کی مشابہت     ئیں 
ٓ
 ہم بھی تم پر غالب ا

گ
ٓ
تــے تھــے اور فار�ســی ا  فارســیوں �ــے تھــی کیونکــہ وہ بتــوں ـکـی پوجــا کر

تــے تھــے اور رومیــوں ـکـی مشــابہت فارســیوں ـکـی نســبت  کــو ســجدہ کر
 مسلمانوں �ے تھی ا اس لےی  کہ وہ بھی اہل کتاب تھے اورمسلمان ان کی
 کتاب اور پیغمبر ملسو هيلع هللا ىلصکو مانےت تھے اور مسلمانونکے پاس بھی ہللا کی کتاب
نے فارس کی فتح �ے فال نکاال کہ ہم غالب ہونگے  تھی ،تو جب انہوں 
نــے ســورہ  روم نــازل فرمائــی کــہ نہیــں اہــِل فــارس توعنقریــب  تــو ہللا تعالــٰی 
نــے ابــی گــے اور حضــرت ابوبکرصدیــق ر�ســی ہللا عنــہ   شکســت کھائیــں 
 بن خلف �ے شرط لگائی کہ تھوڑے ہسی عرصے میں رومیوں کو دوبارہ
 فتح حاصل ہو گی اور فارس شکســت کھائے گاپس تمہارا یہ فال ٹھیک
 نہیں ےہ اس لئے کہ اگر چہ تمہاری مشــابہت تو فارســیوں �ــے ےہ لیکن
کــے خــاف روم کــو ہســی ہوگــی  ان کــی فتــح عار�ســی ےہ اور اصــل فتــح ان 
کــے دوســرے نــے ہجــرت   ۔ لطــف ـکـی بــات یــہ ےہ کــہ جــب مســلمانوں 
 سال اہل مکہ کو میدان بدر میں شکست فاش دی اور مسلمان بدر کی
نــے فــارس کــو شکســت د  خوشــیاں منــارےہ تھــے، عیــن انہــی ایــام میــں روم 
کے حق میں نکا  ے دی اور فار�سی بھاگ گئے اور قرعہ فال مسلمانوں 
نے اپے لئے فال نکاال  ،یہاں بھی اقوام کی مشــابہت کی وجہ �ــے  فریقین 
 لیکــن مســلمانوں کا فــال صحیــح نــکا اور کفــار کاغلــط، وہــاں پــر ہــم جــو
تے ہیں تو وہ روم کی فتح کی نہیں ےہ اس لئے  نیک فالی نکالے کی بات کر
کے مقابلے میں ن �ے ثابت تھی ، وہاں پرنیک فالی کفار 

ٓ
 کہ وہ تونِص قرا

نــے فــارس کــی فتــح �ــے اپنــی فتــح نــکاال تھاجبکــہ مســلمان روم کــی  انہــو ں 
کــے لــےی  نکالــےت  تھــے ۔ فتــح �ــے اپنــی فتــح 

کے طور پر  اگر چہ یہاں بات یقینی نہیں ےہ لیکن کبھی کبھی نیک فالی 
 اس طــرح کــی ک�ســی مشــابہت کــو قرینــہ بناکــر اس قریــے کــی رو �ــے ک�ســی
کــے بــارے میــں بــات کــی جائــے تــو اس میــں کــو ئــی حــرج کــے مســتقبل   واقعــہ 
کے ایک بڑے اور عظیم واقعے کی تے ہیں اس دور 

ٓ
 بھی نہیں ےہ۔ اب ہم ا

کــے ســاتھ یــا ایــک عظیــم واقعــے 
ٓ
کــے زمانــے میــں پیــش ا  جونبــی علیــہ الســام 

 واضــح مشــابہت کــی طــرف ، جــو ہمیــں  ایــک عظیــم فتــح اور بــڑی کامیابــی
کے قیام  کی بشارت دیتی ےہ  اور ممکن ےہ کہ یہ پوری دنیا میں خافت 
 کــی نویــد ہــو )ا ن شــاء ہللا( ۔اس وقــت امــت کــو جــن مشــکات کا ســامنا
بےب�ســی،مالی و اقتصــادی بــے ک�ســی و  کرنــا پڑرہــا ےہ ،ہــر طــرف ان ـکـی 

 لحــاظ �ــے ان کــی کمــزوری اورارد گــرد �ــے
 دشــمن کا محاصــرہ یــہ اس امــت کــی اولیــن نســل صحابــہ کــرام رضــوان
ئےتھــے لیکــن پہــاڑوں کــو اپنــی جگــہ �ــے

ٓ
 ہللا عنہــم اجمعیــن کــو بھــی پیــش ا

 ہٹانــے والــی مشــکات اپــے عقیــدہ اور موقــف پــر مضبــوط صحابــہ کــرام
 رضــوان ہللا عنہــم اجمعیــن کــو اپنــی جگــہ �ــے نــہ ہــا ســکیں،اقتصادی
 پابنــدی تھــی تــو وہ ای�ســی کــہ شــعب ابــی طالــب میــں وہ بھــوک کــی وجــہ �ــے
 چمڑے اور ہڈیاں تک کھاتے تھے ،اپے گھر اور اپے عاقے �ے نکالے کی بات



 ہــو تــو نبــی علیــہ الســام تــک بھــی اپــے گھر�ــے نکالــے گئــے وغیــرہ، ان ســب 
خــر فتــح یــا ب ہوگئــے اور فتــح در فتــح

ٓ
نــے برداشــت کیــا اور باال  کــو انہــوں 

نــے لگــے اور دنیــا کــو عــدل کــے پــوری دنیــا پــر شــرعی حکومــت کر  حاصــل کــر 
وانصــاف �ــے بھــر کــر رکــھ دیــا ۔

 اس دور کا  بڑا واقعہ اور حادثہ مسلم دنیا ،بالخصوص امارت اسامی
 افغانستان پر امریکی اور اس کی اتحادی افواج  کاحملہ ومحاصرہ ےہ
کــے ســاتھ بہــت زیــادہ نــے  کــے جمــع ہو کــے ارد گــرد احــزا ب   جــو کــہ مدینــہ 
 مشــابہت رکھتــا ےہ جــس کــو اســامی تاریــخ میــں ہــم جنــِگ خنــدق اور
ن

ٓ
نــے قــرا کــے نــام �ــے جانــےت ہیــں جــس کا بیــان ہللا تعالــٰی   جنــِگ احــزاب 

کــے ســاتھ کیــا ےہ،  اس ســورت کا  کریــم میــں نہایــت بســط وتفصیــل 
 نــام بھــی ســورۃاالحزاب رکھــا ےہ ،یــہ جنــگ شــوال4ھ  کــو لــڑ ی گئــی تھــی،
 اس دوران کفــار مکــہ، اســد، غطفان،بنوســلیم،بنو فزارہ،اشــجع اور
کــے خــاف لشــکر کــے مســلمانوں  پــس میناتحــاد کر

ٓ
نــے ا  بنــو مــرہ قبیلــوں 

الــے یہــود کــے قریــب مدینــہ میںرہــــــے و  روانــہ کیــا ،جبکــہ نبــی علیــہ الســام 
کے ساتھ معاہدہ تو ڑکر لشکر کا ساتھ دیا لیکن  نے بھی نبی علیہ السام 
کــے فضــل �ــے لشــکر نــاکام ونامــراد واپــس ہوگیــا اور غــدار قــوم یہــود  ہللا 
کــے  بھــی اپــے منطقــی انجــام کــو پہنــچ گئــے ،گزشــتہ پنــدرہ ســالوں �ــے کفــار 
کے سخت ترین محاصرے اور  الؤ لشکر کی طرف �ے سرزمین خراسان 
کے ساتھ واضح مشابہت ہمیں بشارت دیتی ےہ  جنگ کی غزوہ احزاب 
کے مقابلے میں کا میاب ہوں  کہ ان شاء ہللا عنقریب ہم بھی اس لشکر 

گے، اگر یہ بات فقط مشابہت  گے اور یہ کفار ناکام ونامراد واپس جائیں 
 کــی وجــہ �ــے میــں پنــدرہ ســال پہلــے کرتــا تــو ممکــن ےہ کوئــی مجھــے دیوانــہ
 کہتــا لیکــن اب تــو اس لشــکر کا ســردار خــود بھــی اپنــی نــاکا مــی کا اعتــراف
 کررہا ےہ اورمسلســل بھاگے کا راســتہ تاش کررہا ےہ تو اس مشــابہت
کــے  �ــے پھوٹتــی بشــارت ـکـی روشــنی امــتِ مســلمہ کــو طاغوتــی نظامــوں 
ســقوط اور اســام کــی نشــاۃ ثانیــہ کــی روشــن راہیــں خــود دکھــا رہســی ےہ ۔

 

کــے لئــے  مدینــہ طیبــہ میــں قائــم اســامی ریاســت عالــِم کفــر 
ناقابــِل برداشــت

نے کفار ئے جب مسلمانوں  کے ارد گر د کفار اس وقت جمع ہو  ٭ مدیے 
کــے عــاہ دوبــڑی جنگیــں لــڑی تھیــں بــدر میــں  کــے خــا ف چھوٹــی کاروائیــوں 
 تــو کفــار کــو بــری طــرح ناکامــی ہوئــی تھــی اور احــد میــں بھــی مســلمانوں کــی
ئے تھے ،ای�ے حاالت میں کے بعد کفار بھاگ کھڑے ہو  عار�سی شکست 
 کــہ مدینــہ منــورہ میــں اســامی خافــت روز بــروز مضبــوط ہوتــی جارہســی
 تھی اور کفار کو یہ خطرہ ال حق ہوا کہ اسامی سلطنت کا دائرہ کہیں
کــے اختافــات بھــا پــس 

ٓ
 ہمــارے عاقونتــک بھــی نــہ پھیــل جائــے کفــار اپــے ا

کــے اســتحصال اور مکمــل بیــخ کــے اردگــرد مســلمانوں   کــر مدینــہ منــورہ 
کــے لئــے جمــع ہوگئــے ۔ کنــی 

ئے جب  کے خاف اس وقت کفار جمع ہو  بالکل ا�سی طرح افغانستان 

نے  کے لئے ایک خطرہ محسوس کر  پوری دنیا اس کو اپے باطل نظاموں 
نــے اس �ــے پہلــے ما�ســی قریــب میــں  لگــی ،جبکــہ بہــادر افغــان مســلمانوں 
کے خاف ا�سی سرزمین پر دو عظیم جنگیں لڑی تھیں بدر کی طرح  کفار 
 تــو برطانــوی اســتعمار کــو ای�ســی شکســت ہوئــی تھــی کــہ اس غیــرت منــد
 سرزمین �ے ان کا صرف ایک فوجی بھاگے میں کا میاب ہوا تھا ،جبکہ
کــے خــاف بھــی مســلمانوں کا معرکــہ ایــک تاریخــی معرکــہ ےہ اگــر  روس 
 چــہ اس میــں مســلمانوں کــو بھــاری جانــی ومالــی نقصــان اٹھانــا پــڑا لیکــن
نے بھی یہاں �ے فرار کا راستہ اختیا ر کیا اور مسلمان ہللا خر روس 

ٓ
 باال

کے بعد جب ا�سی سرزمین �ے ئے، اس   کے فضل �ےکامیاب وکامران ہو
ناشــروع ہوئیــں  توکفارکــو اپــے شکســتہ

ٓ
 خافــِت اســامیہ ـکـی صدائینا

کے خاف ایک وحشت نے ان   نظامونکوبچانےکا غم الحق ہوا اور انہوں 
نــاک جنــگ کا اعــان کردیــا۔

کے لےی مشرکین کے استحصال   مدینہ طیبہ میں مسلمانوں 
کاعالمی اتحاد

کے اختافات بھاکر پس 
ٓ
نے ا تے وقت کفار   مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر

 مشــرکین مکــہ اور یہــود
ً
کــے خــاف اتحادقائــم کیا،خصٖوصــا  مســلمانوں 

خــر
ٓ
 کــے درمیــان اتفــاق ایــک نــادر الوقــوع امــر تھــا کیونکــہ یــہ یہــود نبــی ا

کے خاف ہللا تعالٰی نے �ــے پہلے انہی مشــرکین  کے مبعوث ہو  الزماںملسو هيلع هللا ىلص 
خــر الزمــاں کــو بھیــج دےتاکــہ ہــم

ٓ
 �ــے دعائیــں مانگــےت تھــے کــہ اے ہللا نبــی ا

کــے خــاف اس کــی قیــادت میــں لــڑ کــر ان پــر فتــح حاصــل کریــں :ان کفــار 
ــْوا

ُ
ــا َعَرف َءُھــْم مَّ

ٓ
ــا َجا مَّ

َ
ل
َ
َفُرْواف

َ
ِذْیــَن ک

َّ
ــی ال

َ
ْبــُل َیْســَتْفِتُحْوَن َعل

َ
ــْوا ِمــْن ق

ُ
ان

َ
 َوک

َفــُرْوا ِبــہ ۔
َ
ک

تــے تھــے، پــس جــب  ترجمــہ: اور وہ پہلــے )ہمیشــہ( کافــروں پــر فتــح مانــگا کر
کــے س 

ُ
کــے پــاس آ پہنچــی  وہ  چیــز جــس  کــو وہ خــوب پہچانــےت تھــے تــو ا ن 

ُ
 ا

یــت نمبــر۸9
ٓ
)منکــر ہــو گئــے۔) بقــرہ ا

اور اس وقت ان کا اتحاد الکفرملۃ واحدۃ کاحقیقی مظہر تھا۔
کے ســاتھ فرعونی دعوٰی   ا�ســی طرح جب امریکہ اپے پورے غرور وتکبر 

کــے خــاف کــے ســاتھ  ا فغانســتان میــں اســامی حکومــت   اناربکــم االعلــیٰ 
کےتحادی بے اوریہود وہنو د اور کے تمام کفار اس  ور ہوا تو دنیا 

ٓ
 حملہ ا

کــے اختافــات بھاکــر اس دجالــی لشــکر میــں پــس 
ٓ
 نصــارٰی ومشــرکین اپــے ا

 شامل ہوگئے ،اوردیکھےت ہسی دیکھےت52ممالک کی افواج پوری قوت �ے
کــے  امــارت اســامی پرچــڑھ دو ڑیں،جــس طــرح وہــاں یہــود اور مشــرکین 
 درمیــان اتحــاد ایــک تعجــب کــی بــات تھــی ا�ســی طــرح یہــاں زیــادہ تعجــب کــی
نــے بھــی ان یہــود و  بــات یــہ ےہ کــہ نــام نہــاد مســلمان ،مرتــد حکومتــوں 
کــے لئــے جائــی جانــے کــے ســاتھ مکمــل اتحــاد کیــا اوراوالِد ابراہیــم   نصــارٰی 
نــے کــے مطابــق حصــہ ڈاال ک�ســی  نــے اپنــی طاقــت  گ میــں ہــر ک�ســی 

ٓ
 والــی ا

نے براہ راست اپے فوجیوں کو افغانستان بھیجا  مالی امدادکی تو ک�سی 
نے اڈے اورسپائی فراہم کی، تاکہ امارِت اسامیہ کوڈھانے کی’  ،ک�سی 



سعادت ‘�ے کوئی محروم نہ رےہ۔ 
نے مدیے پر ہر طرف �ے حملے کا منصوبہ بنایااورمدینہ کا ہر  ٭انہوں 
نــے  اس مقــام �ــے محاصــرہ کیــا جہــاں �ــے وہ اس کــو فتــح او ر کنٹــرول کر

:کا یقیــن رکھــےت تھــے، ہللا جــل جالــہ فرماتــے ہیــں
م۔

ُ
ْسَفَل ِمْنک

َ
ْم َو ِمْن ا

ُ
ْوِقک

َ
ْن ف ْم ِمّ

ُ
 ُء ْوک

ٓ
 َجا

ْ
ِاذ

 جــب وہ تمہــارے اوپــر اور نیچــے کــی طــرف �ــے تــم پــر چــڑھ آئــے»۔( احــزاب ‘»
یــت نمبــر 1۰

ٓ
(ا

 ان میں �ے ایک گروہ مدینہ کی نچلی  سائڈ اتر گیاوہ مدینہ کی  مشرقی
کــے اوپــر کــی طــرف اتــر گیــا، مشــرق کــی  طــرف تھــا اور دوســر اگــروہ مدینــہ 
کــے ســاتھ  طــرف بنــو قریظــہ کا قلعــہ تھــا  ان کا نبــی صلــی ہللا علیــہ وســلم 
کــے خــاف کفــاِر مکــہ نــے معاہــدہ تــوڑا اور مســلمانوں   معاہــدہ تھــا انہــوں 

کــی مــدد کی۔

مدینہ طیبہ میں سخت خوف وہراس
کے وقت مدینہ طیبہ میں سخت خوف وہراس کا  کے حملے   لشکرکفار 
ئــے تھے،ہــر شــخص کــے مــارے دل حلــق کــو پہنچــے ہو  ســماں تھا،دہشــت 
نــے اس منظــر کا کچــھ یــوں ن مجیــد 

ٓ
 متفکــر تھــا کــہ اب کیــا ہــو گا،قــرا

َحَناِجــر۔» اور دل )مــارے دہشــت
ْ
ــْوُب ال

ُ
ُقل

ْ
ــِت ال

َ
غ

َ
 نقشــہ کھینچــا ےہ، َوَبل

یــت نمبــر1۰
ٓ
)کــے( گلــوں تــک پہنــچ گئــے :۔)احــزاب ا

 جبکہ نبی اکرم ملسو هيلع هللا ىلص ان سخت ترین حاالت میں مسلمانوں کو نہ صرف
 اس جنــگ میــں فتــح وغلبــہ کــی بشــارت دے رےہ تھــے بلکــہ قیصروکســرٰی

نے کی خوشخبری  بھی سنا رےہ تھے،ای�ے سخت
ٓ
کے زیر نگیں ا  کے خزانوں 

 تریــن حــاالت میــں ان بشــارتوں کــو ســن کــر مادیــت پرســت منافقیــن ا�ــے
نے لگے۔ پس میں چہ میگوئیاں کر

ٓ
جھوٹی تســلیاں ســمجھ کر ا

 عامــہ ســلیمان اندل�ســی ’’االکتفــاء ‘‘میــں ان کا حــال یــوں بیــان فرماتــے 
:ہیــں

کل کنــوز کســرٰی وقیصــر
ٔ
 حٰتــی قــال قائــل منھــم کا ن محمــد یعدنــا ان نــا

مــن علــٰی نفســہ ان یذھــب الــی الغائــط۔
ٔ
 واحدنــا الیــوم الیا

الــے یــوں کہــے لگــے کــہ محمــدملسو هيلع هللا ىلص  یہــاں تــک کــہ ان میــں �ــے بعــض کہــے و
کــے کــے وعــدے کرتــا تھــا جــب  کــے خزانــے کھانــے   تــو ہــم �ــے قیصروکســرٰی 
کــے لئــے جانــے �ــے محفــوظ نہیــں ےہ ج تقا�ــے تــک 

ٓ
 ہــم میــں �ــے کوئــی ا

 ۔) االکتفــاء بمــا تضمنــہ مــن مغــازی رســول ہللا صلــی ہللا علیــہ وســلم
الخلفــاء2؍1۰5 )والثاثــۃ 

کــے حواریــوں  ا�ســی طــرح اگــر ک�ســی کــو یــا د ہــو تــو  جــب امریکــہ اور اس 

 نــے امــارتِ اســامی پــر حملــہ کیــا تومســلمان بہــت خوفــزدہ تھــے اور جنــگ
ئــے تھــے، کــے مــارے گلــوں کوپہنچــے ہو  اتنــی ســخت تھــی کــہ دل خــوف 
 مایو�ســی اوردہشــت کا یــہ عالــم تھاکــہ یــہ ســوچنا تــو درکنــار کــہ امریکــہ
 شکست کھا جائےگااس بات کاتصور اور گمان بھی مشکل ہورہاتھاکہ
کے خاف جنگ لڑنابھی ممکن ےہ بلکہ لوگ ان کیخاف جنگ کو  ان 
 دیوانگــی اور ہــا کــت ســمجھےت تھــے۔ کہــا جــا تــا تھاکــہ وہ زمیــن پــر ســوئی

 کوبھــی دیکــھ کــر نشــانہ بناســکےت ہیــں، مجھــے یــا د ےہ کــہ ہمــار ے ایــک 
 ســاتھی اســماعیل شــہید رحمــہ ہللا جــو انتہائــی مضبــوط ایمــان اور یقیــن
کــے دوران امریکــی ہیلــی کا کــے مقــام پــر ایــک جنــگ  الــے تھــے شــینکئی   و
نــے  پٹــروں �ــے نہیــں چھــے اورچٹیــل میــدان میــں بیٹھــے رےہ، ســاتھیوں 
کے نیچے ہوجائیں، ہیلی کا پٹرنے دیکھ لیاتو  کہا کہ تھوڑا ادھر درختوں 
ج میــں دیکھتــا ہــوں کــہ میــں ســوئی �ــے

ٓ
نــے کہــا کــہ ا  مــارے گا تــو انھــوں 

 چھوٹاہــوں یابڑا،لیکــن ہللا کا کرنــا  یــہ ہــوا کــہ وہ اس جنــگ میــں بالــکل
ئےہللا تعالٰی  محفوظ رےہ،چند عرصےبعدوہ ک�ســی اورمقام پرشــہیدہو
میــن ، ا�ســی طــرح بعــض منافقیــن یــوں کہــا

ٓ
 ان کــی شــہادت قبــول فرمائــے ،ا

کــے خــواب  دیکھــےت تھــے تــے کــہ ان کودیکھــو یــہ دنیــا پرحکومــت وقبضــے   کر
ج بھــی ممکــن ےہ اگــر ہــم کہیــں

ٓ
 کی�ــے غــاروں میــں چھــپ گئــے ہیــں، اورا

 کہ اب  اقوا مِ متحدہ کا وقت ختم ہوچکاےہ او ر اس کی جگہ عاملگیر
گــے اور ا�ــے دیوانــے  اســامی خافــت کا قیــام ہــوگا تــو لــوگ ہــم پــر ہنســیں 

گــے لیکــن کــی بــڑ ســمجھیں 
وہللا غالب علٰی امرہ ولکن اکثر الناس ال یعلمون ۔ 

اہل مدینہ کی دوگروہوں میں تقسیم

 لشــکر کفــار کا طمطــراق دیکــھ کــر مدینــہ میــں لــوگ واضــح طــور پــر دو 
:گروہــوں میــں تقســیم ہــو گئے،ارشــاد بــاری ےہ

َّ
ٗہ ِاال

ُ
ــا ہللُا َوَرُســْول

َ
ــا َوَعَدن ــَرٌض مَّ ْوِبِھــْم مَّ

ُ
ل
ُ
ِذْیــَن ِفــْی ق

َّ
ٰنِفُقــْوَن َوال

ُ ْ
 َیُقــْوُل امل

ْ
 َوِاذ

ُرْوًرا۔
ُ
غ

کــے دلــوں میــں بیمــاری ےہ کہــے لگــے کــہ  اور جــب منافــق اور وہ لــوگ جــن 
کے کا وعدہ کیا تھا نے تو ہم �ے محض دھو کے رسولملسو هيلع هللا ىلص   ہللا اور اس 
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ٓ
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 ایــک منافقیــن اور مر�ســی القلــوب کا گــروہ جــو ہللا تعالــٰی اور رســول

کــے وعــدوں کــو دھوکــہ اور جھوٹــی تســلیاں قــرار  ہللاملسو هيلع هللا ىلص کــی فتــح اور غلــے 
 دیــے لــگا اور مســلمانوں کا مــذاق اڑانــے لــگا عامــہ ابــن کثیــر فرماتــے ہیــں :’’
 فحینئذظھرالنفاق وتکلم الذین فی قلوبھم مرض بما فی انفسھم۔» پس
کے دلوں میں مرض تھا وہ اپے  اس وقت نفاق ظاہر ہوا اور جن لوگوں 

نــے لگــے»۔ دل کــی باتیــں کر
کے وعدے پر یقین  جبکہ دوسرا گروہ مئومنین مخلصین کا تھا جو ہللا 
گــے اور فتــح وغلبــہ مٔومنیــن کــو ئیــں 

ٓ
 رکھــےت تھــے کــہ لشــکر جمــع ہــو کــر ا

:حاصــل ہــو گا، فرمایــا
ٗہ َوَصــَدَق ہللُا

ُ
ــا ہللُا َوَرُســْول

َ
ا َماَوَعَدن

َ
ــْوا ٰھــذ

ُ
ال

َ
ْحــَزاَب ق

َ ْ
ْؤِمُنــْوَن اال

ُ ْ
 امل

َ
ــا َرا

َّ َ
 َومل

ْســِلْیًما۔
َ
ت  ِاْیَماًنــا وَّ

َّ
ٗہ َوَمــا َزاَدُھــْم ِاال

ُ
»َوَرُســْول

کــے( لشــکر کــو دیکھــا تــو کہــے لگــے یــہ وہسی  نــے )کافــروں   اور جــب مؤمنــوں 
کے پیغمبر ملسو هيلع هللا ىلصنے ہم �ے وعدہ کیا تھا اور ہللا اور س 

ُ
 ےہ جس کا ہللا اور ا

کــے ایمــان اور اطاعــت ن 
ُ
کــے پیغمبــر ملسو هيلع هللا ىلصنــے ســچ کہــا تھــا اور اس �ــے ا س 

ُ
 ا
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ــِہ
ّٰ
ــْوَن ِبالل نُّ

ُ
ظ

َ
نــے یــوں بھــی واضــح فرمایــا:َو ت  ا�ســی تقســیم کــو ہللا تعالــٰی 

نے لگے »۔احزاب کے گمان کر ا۔»ا ور تم ہللا کی نسبت طرح طرح 
َ
ُنْون

ُّ
 الظ
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ٓ
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  حضــرت حســن بصــرؒی اس کــی تفســیر میــں فرماتــے ہیــں ظنــون مختلفــۃ،
تــے تھــے‘‘ ایــک گمــان منافقیــن کا کــہ مســلمانوں  یعنــی’’  مختلــف گمــان ہو

 ـکـی بیــخ کنــی ہــو جائــے ـگـی اور دوســرا گمــان مســلمانوں کا تھاکــہ ان کــو
کــے رســول ملسو هيلع هللا ىلص کا وعــدہ ســچ ےہ اور یــہ کــہ  وہ  یقیــن تھــا کــہ ہللا اور اس 
گــے اگرچــہ مشــرکین اس کــو بــرا  اســام کــو تمــام ادیــان پــر غالــب کریــں 

گے۔)ابــن کثیــر    )مانیــں 
 بالــکل ا�ســی طــرح جــب امــارِت اســامی پرعالــِم کفــر کــی یلغــار شــروع ہوئــی
 تــو اس وقــت بھــی مســلم دنیــا واضــح طــور پردوگروہــوں میــں تقســیم ہــو
 گئی،ایــک گــروہ کفــار کــی طاقــت دیکــھ کــر طالبــان اور شــریعت اســامی
 �ــے ســخت بــد دل ہــوا اور وہ کھلــے بنــدوں کہــے لگــے کــہ اس خوفنــاک
تــا، طــرح طــرح

ٓ
 جنــگ میــں طالبــان کــی کامیابــی کا کوئــی امــکان نظرنہیــں ا

 �ــے شــریعت اور مجاہدیــن کا مــذاق اڑانــے لگــے ، ان پــر الزامــات و مامتــوں

نــے لگــی کــہ جــب یــہ مقابلــہ نہیــں کــر ســکےت تھــے تــو امریکــہ  کــی بوچھــاڑ ہو
 کــو چھیــڑا کیوں؟نائــن الیــون ـکـی مبــارک استشــہادی کاروائــی کواســام
کــے لئــے بــڑا خطــرہ قــرار دیــا جانــے کــے وجــود و ســامتی   اور مســلمانوں 
 لگاوغیرہ۔۔۔ جبکہ دوسرا گروہ یہاں بھی مخلصین مئو منین کا تھا جو
نی وعدے پر یقین رکھتا تھا:وانتم االعلون ان کنتم

ٓ
کے اس قرا  ہللا تعالٰی 

الــے ہــو»۔ گــے اگــر تــم ایمــان و  مئــو منیــن۔ » اور تــم ہســی غالــب رہــو 
کــے غــاز ســمجھ کــر ہللا 

ٓ
نــے اس کفــری یلغــار کــو فتــح وغلــے کاا  اور انہــوں 

 حضــور ســجدہ شــکر بجــا الیــا کــہ ان گــوری چمــڑی والــوں کــو ہــم کہــاں
تــے اور ان کــی فوجــی طاقــت کا بھــر کــس کی�ــے نکالــےت  کہــاں ڈھونــڈ کرمار
 یاہللا !تو بڑی غیرت والی ذات ےہ کہ ان کو پوری طاقت سمیت ہمارے
کــے مطابــق کــے ســاتھ میــرے حکــم   قدمــوں میــں ال کــر ڈال دیاکــہ لــو! ان 

عمــل کــرو۔
کــے یــہ الفــاظ تاریــخ کا  امیــر املئومنیــن  مــا محمــد عمــر مجاہــد رحمــہ  ہللا 
کے پاس،اور فرمایا  حصہ ہیں کہ وقت ہمارے پاس ےہ اور گھڑیاں ان 
 کــہ ہــم امریکــہ تــو نہیــں جــا ســکےت تھــے ہللا خــود انکــو یہــاں کھینــچ کــر الیــا،

فللــہ الحمدوالشــکروالنعمۃ۔

کے خاف میڈیا وار :مدینہ طیبہ میں مسلمانوں 
کــے خــاف منظــم کــے درمیــان موجــود ایــک گــروہ مســلمانوں   منافقیــن 
کے درمیان سنسنی پھیانے  انداز �ے میڈیا وار میں مصروف تھا کبھی ان 
کــے خیــر خــواہ بــن کــر مصلحــت �ــے  کــے لئــے جھوٹــی افواہیــں اڑاتــے کبھــی ان 
تے اور کبھی ان کے مشورے دیےت اور طرح طرح �ے مامتیں کر  کام لیے  
نــے کــے کھــل کــر ان کا مــذاق اڑاتــے تھــے۔ہللا تعالــٰی   کــی شکســت کا یقیــن کــر 
ــْم

ُ
ک

َ
ــاَم ل

َ
ُمق

َ
ــِرَب ال

ْ
ْھــَل َیث

َ
ا
ٓ
کــے پروپیگنــڈوں کا نقشــہ یــوں کھینچــا ےہ:  ٰی  ان 

نــے کا( مقــام نہیــں  اْرِجُعــْوا۔»  اے اہــِل مدینــہ! )یہــاں( تمہــارے لئــے )ٹھہر
َ
 ف
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ٓ
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کے ساتھ رباط وجہادمیں تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں  یعنی نبی اکرمملسو هيلع هللا ىلص 
کــے مقابلــے میــں نہیــں ٹھہــر ســکےت لٰہــذا واپــس ہــو پ ان لشــکروں 

ٓ
 ےہ اور ا

 جاؤ۔ دوســری جگہ فرمایا
ــْوَن 

ُ
ت
ْ
 َیا

َ
ْیَنــاج  َوال

َ
ــمَّ ِال

ُ
َواِنِھــْم َھل

ْ
ِئِلْیــَن اِلِخ

ٓ
ا
َ
ق

ْ
ــْم َوال

ُ
ِقْیــَن ِمْنک َعِوّ

ُ ْ
ــُم ہللُا امل

َ
ــْد َیْعل

َ
 ق

ــُرْوَن
ُ
ْیَتُہــْم َیْنظ

َ
  َرا

ُ
ــْوف

َ
خ

ْ
َءال

ٓ
ا َجا

َ
ــِاذ

َ
ــْم ج   ف

ُ
ْیک

َ
 َعل

ً
ۃ ِشــحَّ

َ
 ا

ً
ِلْیــا

َ
 ق

َّ
َس ِاال

ْ
َبــا

ْ
  ال

ُ
ــْوف

َ
خ

ْ
َھــَب ال

َ
ا ذ

َ
ــِاذ

َ
ــْوِت ج ف

َ ْ
ْیــِہ ِمــَن امل

َ
�ٰســی َعل

ْ
ــِذْی ُیغ

َّ
ال

َ
ْعُیُنُھــْم ک

َ
ــُدْوُر ا

َ
ْیــَک ت

َ
 ِال

َ
ْحَبــط

َ
ا
َ
ــْم ُیْؤِمُنــْوا ف

َ
ِئــَک ل

ٰٓ
ول

ُ
ْیــِرط ا

َ
خ

ْ
ــی ال

َ
 َعل

ً
ۃ ِشــحَّ

َ
ِســَنٍۃ ِحــَداٍد ا

ْ
ل
َ
ْم ِبا

ُ
ُقْوک

َ
 َســل

ی ہللاِ َیِسْیًرا۔
َ
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َ
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تے »  ہللا تم میں �ے ان لوگوں کو بھی جانتا ےہ جو )لوگوں کو( منع کر
 ہیــں اور اپــے بھائیــوں �ــے کہــے ہیــں کــہ ہمــارے پــاس چلــے آؤ اور لڑائــی میــں
تے ہیں پھر  نہیں آتے مگر کم ۔ )یہ اس لئے کہ( تمہارے بارے میں بخل کر
ن کــو دیکھــو کــہ تمہــاری طــرف دیکــھ رےہ

ُ
 جــب ڈر )کا وقــت( آئــے تــو تــم ا

ن کــی آنکھیــں )اس طــرح( پھــر رہســی ہیــں جی�ــے ک�ســی کــو مــوت
ُ
 ہیــں )اور( ا

 �ے غ�سی آ رہسی ہو پھر جب خوف جا تا رےہ تو تیز زبانوں کیساتھ زبان
 درازی کریــں اور مــال میــں بخــل کریــں یــہ لــوگ )حقیقــت میــں( ایمــان الئــے
کے اعمال برباد کر دیئے اور یہ ہللا کو آسان تھا ن 

ُ
نے ا  ہسی نہ تھے تو ہللا 

یــت نمبــر 1۸۔19
ٓ
)»۔)احــزاب ا

 منافقیــن کا یــہ گــروہ اس بــات پــر  پــوری توجــہ رکھتــا تھاکــہ مشــکل اور
کــے خــاف بھــر پــور پروپیگنــڈا پھیائــے کــہ کــس  مصیبــت میــں مســلمانوں 
کــے حوصلــے ٹــوٹ جائیــں اور ان کــی جماعــت منتشــر ہــو جائــے اور  طــرح ان 
کے ذریعے مسلمانوں کو ثار دیکھےت ہسی چکنی چپڑی باتوں 

ٓ
کے ا  فتح وغلبہ 

کــے اپــے ہیــں اور طــرح طــرح پ 
ٓ
تــے کــہ ہــم تــو ا  یــہ بــاور کرانــے کــی کوشــش کر

تــے۔ کــے مکمــل خوشــامد کر کــے اعــذار پیــش کــر 
کــے  ا�ســی طــرح یہــاں بھــی منافقیــن کا ایــک گــروہ طالبــان اور مجاہدیــن 
تــو

ً
 خــاف بھــر پــور انــداز میــں پروپیگنــڈا پھیانــے میــں مصــروف ےہ ، اوال

 ای�ســی ای�ســی افواہیــں پھیائیــں کــہ االمــان و الحفیظ۔امریکــہ اور اســکے
 اتحادیــوں کــی طاقــت کــو نعــوذ بــاہللا! ہللا تعالــٰی �ــے بھــی برتــر دکھانــے کــی
کے اندر تک کے پار اور پہاڑوں  کے پاس دیواروں   کوشش کی گئی)کہ ان 
نــے اور کــے حوصلــوں کــو توڑ  دیکھــے ـکـی ٹیکنالوجــی ےہ( پھرمجاہدیــن 
کــے کــے لئــے شکســت وشــہادت  نــے   ان ـکـی مجتمــع طاقــت کــو منتشــر کر
 ای�ــے پروپیگنــڈے پھیائــے جانــے لگــے کــہ پہــاڑ بھــی جھــوٹ اور شــر انگیــزی

نــے مامتــوں اور الزامــات کــی زبانیــں  �ــے ریــزہ ریــزہ ہــو جائیں۔بہــت ســوں 
الــے نــے و کــے طعــے دیےگئے،کــہ امریکــہ کــو چٹکــی بھر  تیــز کــر لیں،طــرح طــرح 
کــے خــواب  کــن غــاروں میــں چھــپ گئے؟کہــاں گئــے پــوری دنیــا پــر حکمرانــی 

الــے ؟وغیــرہ وغیــرہ۔ دیکھــے و
 ای�ــے میــں جہــاد �ــے منســوب بــڑی شــخصیات  پــر بھــی جی�ــے مــوت طــاری

کــے نــے   ہــو گئــی جــو کبھــی کل تــک پاکســتان میــں طالبــان ـکـی پہچــان ہو



کےنمائنــدہ تھــے اور ان کــی   دعویــدار تھــے اور پاکســتان میــں امیــر املومنیــن 
 طــرف �ــے پاکســتان میــں  نائــب بنــے کیلئــے ایــک دوســرے �ــے بــازی لیجــا
تے کے دعوے کر نے  کے جھنڈے گاڑ  رےہ تھے اور کبھی واشنگٹن پر فتح 

 تھے
تے تھے ای�ے خاموش  اورکبھی دہلی میں پانچ الکھ کفن پوش داخل کر
کے سروں پر پرندوں کا بسیرا ہواور مجاہدین �ے ناطے  ہو گئے جی�ے ان 

ای�ے توڑ لئے کہ جی�ے ان �ے صدیوں پرانی دشمنی ہو۔
کے بنیادی کے کردار �ے کون واقف نہیں جو امارتِ اسامی   ای�ے لوگوں 
کے اصل مؤسس اور کراچی میں بیٹھ کر قندھارپر اصل حاکم  ڈھانچے 
پ کو سمجھےت تھے، تحریر ، تقریر،دفاتر،جرائد ہر اعتبار �ے اپے

ٓ
 اپے ا

کــے کــے حقیقــی نمائنــدے اور پاکســتان میــں ا�ســی نظــام  پ کــو طالبــان 
ٓ
 ا

پــے کــی امــداد کــے دنــوں میــں کــروڑوں، اربــوں رو  نقیــب جانــےت تھــے، فراخــی 
الــے خوشــامدیوں پــر ایســا ســکوِت مــرگ طــاری ہواکــہ طالــب نــام  دیــے و
کــے چوکیــدار تــک کــو نــے لگاوہللا!افغــان نــام   �ــے ان کا ســکون خــراب ہو
نــے اپــے اداروں �ــے فــارغ کــر دیــا فياللعجــب!! اور طوفانــی نعــروں  انہــوں 
ور ہوا تو پاکستان

ٓ
 میں گرجےت تھے کہ اگر امریکہ افغانستان پر حملہ ا

گــے وغیــرہ وغیــرہ، اور  میــں موجــود امریکیــوں کــو کتــوں ـکـی طــرح ماریــں 
ج جــب امریکــہ اور اتحــادی پھــر شکســت وفــرار کا راســتہ تــاش کــر رےہ

ٓ
 ا

نے پھر نے لگے ہیں تو انہوں  ثار نہایت واضح ہو
ٓ
کے ا  ہیں اور فتح و غلبہ 

کــے گــن گانــے شــروع کــر دئــے ہیــں کوئــی گــو امریکــہ گــو کانفرنــس کــر  طالبــان 
 رہا ےہ،کوئی اسام زندہ باد کانفرنس �ےنام نہادمحبت کا اظہار کر رہا
کے نیٹو سپائی کے نا م پر کانفرنس منعقد کر   ےہ، کوئی دفاعِ پاکستان 
کــے نــام پرپــوری فتــح کا ســہرا اپــے ســر  اور امریکــی مداخلــت کــی مخالفــت 
کے خواہشــمند ہیں اور کوئی روس کی شکســت میں علمبرداری  ســجانے 

کــے نــے  کــے بعــد اب امریکــی شکســت میــں بھــی ســاجھے دار ہو  کــے دعــوے 
 دعــوے شــروع کــر رےہ ہیــں،ان ظاملــوں کــو اس بــات پــر ذرا بھــی شــرم نہیــں
تی کہ جب کل یہ کہے تھے کہ ہم طالبان طرز کا نظام نہیں چاہــــےت اور

ٓ
 ا

ئــی ۔ایــس
ٓ
محمــد عمرمجاہــد  اور اســامہ  بــن الدن  رحمہمــا ہللا کــو ا

ّ
 ما

تــے تھــے کــہ مجھــے نہیــں ئــی کا ایجنــٹ قــرار دیــےت تھــے اور زہــر افشــانی کر
ٓ
 ۔ا

معلــوم کــہ کمانــڈر نیــک محمــدؒ کون�ســی ایجن�ســی کا ایجنــٹ رہــا ےہ؟
نــے ان لوگــوں ـکـی بــڑی عجیــب تصویــر کھینچــی ےہ کــہ جــب  ہللا تعالــٰی 
نکھیں حلقوں میں اس طرح

ٓ
گے کہ انکی ا جائے تو تم ان کو دیکھو 

ٓ
 خوف ا

 پھرتی ہیں جی�ے کہ ان پر موت کی غ�سی طاری ہوئی ہواور جب خوف
گــے ،عامــہ ابــن پ کا اســتقبال کریــں 

ٓ
ہنــی زبانــوں �ــے ا

ٓ
 ٹــل جائــے توپھــر ا

نے کیا خوب تفسیر بیان فرمائی ےہ:ای فاذا کا ن االمن  کثیر رحمہ ہللا 
 تکلمــوا کامابلیغــا فصیحــا عالیــا ،وادعــوا النفســھم املقامــات العالیــۃ فــی
 الشــجاعۃ والنجدۃوھــم یکذبــون فــی ذالــک ۔(ابــن کثیــر 3؍573)» یعنــی
تــے ہیــں اور  جــب امــن ہــو تــو یــہ لــوگ فصیــح و بلیــغ باتیــں ) تقریریــں ( کر
تــے کــے دعــوے کر کــے لئــے شــجاعت اور بہــادری میــں عالــی مرتبــت  پ 

ٓ
 اپــے ا

 ہیــں اور یــہ اس میــں جھــوٹ بولــےت ہیــں» اعاذنــا ہللا مــن ذالک۔)جــاری 

) ےہ


